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Faktury vydané v období leden-prosinec 2020 :
V období leden-prosinec 2020 bylo celkem vydáno 59 faktur v celkové výši fakturace 924.975,53 Kč.
Faktury byly hrazeny průběžně během celého roku 2020 a uhrazeny jsou v plné výši 924.976,21 Kč.
Rozdíl 0,68 Kč vznikl zaokrouhlováním halířových položek při jednotlivých platbách od subjektů.
Všechny vydané faktury byly tedy k 31.12.2020 uhrazeny v plné výši a provoz Vak neměl dlužníky.

Faktury vydané v lednu 2021 se zdanitelným plněním k 31.12.2020(tj.za rok 2020) :
V lednu 2021 bylo vydáno 543 faktur v celkové výši fakturace 2.443.940,64 Kč.Všechny tyto faktury
mají splatnost během měsíce ledna 2021 (záleží na dni vystavení faktury). Nejedná se tedy o dluh,ale
pohledávky ikdyž účetně spadají do období fakturace roku 2020.Tyto faktury budou uhrazeny v r.2021.

_____________________________________________________________________________________

Fakturace za rok 2020 – celkový souhrn :
Za rok 2020 bylo na zálohách vodného a stočného vybráno 6.534.761,50 Kč.
Oproti roku 2019 byla výše uhrazených záloh o cca 600.000 Kč nižší.To bylo z části zapříčiněno úpravou
styku s veřejností dle platných nařízení vlády a zaměstnavatele,kdy občané mohli být obslouženi pouze v
úřední dny a zároveň byly na minimum omezeny pokladní hodiny i v tyto dny.
V ostatní dny byl úřad po většinu roku pro veřejnost uzavřen a občané neměli možnost hradit zálohy
nebo faktury v hotovosti jako v předešlém roce po celý pracovní týden.
Další rozdíl ve výši uhrazených záloh vznikl tím,že firma Heineken ČR byla nucena v průběhu roku
podstatně omezit svojí výrobu, došlo k výraznému snížení nátoků odpadních vod na velkou ČOV a
tím i ponížení zálohových plateb.
Celková fakturace činila 9.903.678,35 Kč (včetně vodného,stočného,náhrady škody za poškozené
vodoměry,přefakturace chemie apod.).Uhrazeno platbami na účet nebo v hotovosti bylo k 31.12.2020
celkem 924.976,21 Kč a zálohami 6.534.761,50 Kč.
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Z celkové fakturace za rok 2020 zbývá tedy k uhrazení částka ve výši 2.443.940,64 Kč,jedná se však o
pohledávky nikoliv dluhy.Většina z této sumy bude uhrazena do konce února 2021.Po tomto termínu
budou dlužníci kontaktováni a zaslány jim upomínky.

Na případné nedoplatky jsou dlužníci upozorněni prostřednictvím písemných upomínek,telefonicky,
ústně při osobním setkání ,e-mailem apod., z toho někteří i opakovaně.
Několika odběratelům je vystavován a doručen mimořádný Platební kalendář s rozpisem záloh
na aktuální rok. Při jeho neplnění jsou rovněž zasílány upomínky k úhradě. Jedná se o odběratele,
kteří opakovaně a každoročně nedodržují splatnost faktur,neplatí zálohy které mají určené ve
Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod a tím jsou motivováni k hrazení si záloh.
Tímto se snažíme snížit jejich případný nedoplatek na fakturách.

Platby za vodné a stočné v období let 2010-2019 byly uhrazeny v plné výši,případně změněny
rozhodnutím Rady a Zastupitelstva obce.

Faktury vystavujeme průběžně během celého roku, např. při ukončení odběru (přepis na nového
majitele), příp.pokud odběratel vyžaduje mimořádnou fakturaci.Pro některé právnicné osoby,subjekty a
osoby OSVČ pravidelně vystavujeme již zmíněnou měsíční nebo čtvrtletní fakturaci. Zbytek spotřeby je
vyúčtován vždy na konci roku, podle skutečných odečtů.
Mimo vodného a stočného jsou na provoze vystavovány i faktury za poškozené vodoměry, různé náhrady
způsobených škod,přefakturování chemie, šrotu, náklady na ověření reklamovaného vodoměru,zálohové
faktury apod.
Počet vystavených faktur se každý rok zvyšuje. V obci přibývají nové rodinné domy příp.stavby,
tím i objem fakturace.

Informace jsou zveřejněny v souladu se zákonem č.280/2009 Sb.,daňový řád,§ 52 odst.1 a odst.4
(povinnost mlčenlivosti)
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Graf - pohyb dluhů a pohledávek Obce/vodné a stočné r. 2020/ k 31.12.2020
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Komentář ke grafu :
Ke zvýšenému nárůstu pohledávek dochází při pravidelné čtvrtletní fakturaci a při celkovém vyúčtování
roku,kdy faktury jsou ještě před splatností.Týká se to většinou měsíců březen, červen, září a v prosinci
při vyúčtování roku dle skutečných odečtů. Např. nárůst v měsíci září, kdy zdanitelné plnění je 30.9. –
faktura je započtena v tomto měsíci,ale její splatnost je až v říjnu takže se nejedná o dluh, ale o
pohledávku před splatností.
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Ve Velkém Březně dne 24.2.2021

Vypracovala : Fridrichová Hana
Referent správy majetku 5 - VaK
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